KURSUS 3: BRUG AF E2G-PLATFORMEN TIL FORMIDLING

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted

Foråret 2016

Formål
På dette kursus kommer du op i
helikopteren og får et overblik over
energisystemet og energi-sektoren.

• Den 14. marts 2016 i GreenTech Center i Vejle
kl. 9.00 - 16.00

Du lærer endvidere, hvordan du via
E2G-platformen kan videregive dette
overblik til kollegaer, ledelse, borgere,
dine elever/studerende/kursister.

•

Hvis du får behov for at
annullere din tilmelding til
kurset gælder følgende
afbestillingsregler:

Som underviser lærer du, hvordan
du selv kan lægge informationer og
opgaver ind på platformen, så
materialet kan målrettes dit og dit
teams behov for undervisningsmateriale.
Som ansat i en kommune lærer du,
hvordan du kan bruge E2Gplatformen til at oplyse kollegaer,
ledelse, borgere mv. omkring
energiregnskabet for kommunen.
Visualiseringen på E2G-platformen
kan også bruges til at vise, hvordan
de vigtigste poster i energiregnskabet er opgjort, og de
planer, kommunen har inden for de
pågældende områder.
Kurset er velegnet for ansatte i
kommuner, der arbejder med
energi samt for teams af
undervisere med forskellig faglige
baggrunde, der sammen vil skabe
forudsætningerne for at lave
spændende undervisning og
energiprojekter til deres elever/
studerende/kursister

Pris
Prisen for kurset er 3.500 kr.
ekskl. moms. I prisen er
inkluderet morgenmad, frokost
og eftermiddagskaffe.
Kursisterne får endvidere via
log-in adgang til det undervisningsmateriale, der bruges på
kurset, og som ligger på E2Gplatformen.
Målgruppe
Kurset henvender sig til ansatte i
kommunerne samt til teams af
undervisere i grundskolen i
gymnasier, videregående
uddannelser og efteruddannelse, der vil bruge energiområdet som tværfaglig
platform.
Kurserne tilrettelægges således
at undervisningen gennemføres
målrettet kommunerne og de
forskellige uddannelsesniveauer

Underviser
Flemming Nissen er konsulent i
Strategirummet. Han har en
fortid som direktør for
Forretningsudvikling og F&U i
Elsam og Dong Energy Generation.
Han har undervist og været
studiekoordinator for energiteknologiuddannelsen på SDU.
Senest har han været ansat i Insero,
hvor han her udviklet E2Gplatformen

Udbytte - på kurset får du:
Program:
• Induktion til energiområdet
• Energiregnskaber
• Danmarks energistrømme
• Beslutningskæder

• Kendskab til hvordan energisystemet og energisektoren er opbygget
• Viden om, hvordan man opstiller et energiregnskab
• Erfaring i hvordan energistrømmene er visualiseret på E2G-platformen
• Kendskab til beslutningsprocesserne i energisektoren

• Opgaver på E2G-platforn

• Viden om, hvordan du selv kan lægge informationer på E2Gplatformen

• Indlægning af informationer i
Umbraco, så de vises på E2G

• Mulighed for at erfaringsudveksle og netværke med kolleger fra
andre kommuner samt fra andre uddannelsessteder

• Øvelser med E2G-platformen

Annullering af tilmelding

• Indtil 4 uger før arrangementet kan tilmeldingen
annulleres uden
afbestillingsgebyr
• Mellem 4 uger og 10 dage før
arrangementet opkræves et
afmeldings-gebyr på 50 % af
kursusprisen
• Mindre end 10 dage før
arrange-mentet betales der
fuld kursuspris

Kursusbevis
Hvis du har brug for det,
udsteder vi gerne et
kursusbevis til dig.

Ved afbud er du velkommen til
vederlagsfrit at give din plads
videre til en kollega. Dette skal
dog meddeles Strategirummet
inden arrangementets start.

Generelle forbehold
Strategirummet forbeholder sig
retten til at foretage ændring
af tid, sted, pris og indhold,
hvor dette skyldes eksterne
forhold, som vi ikke har
mulighed for at påvirke.

Tilmelding / yderligere info
Tilmeld dig ved at sende en
mail til
fn@strategirummet.dk. Oplys
om din faktura-adresse, evt.
EAN-nummer og
ordrenummer.
Ved spørgsmål er du
velkommen til at kontakte:
Konsulent Flemming Nissen Tlf. 20579736. E-mail:
fn@strategirummet.dk

